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1. ANALÜÜSI KOOSTAMISE EESMÄRK
1.1. Eesmärk
Rähni tn 13 kinnistule soovitakse ehitada olemasoleva põlemiskahjustustega puitelamu asemele
3-korruselist kortermaja.
Käesoleva linnaehitusliku analüüsi eesmärk on anda seisukoht, kas antud kohale on
linnaruumiliselt ja miljöölisest lähtekohast otstarbekas sellist mahtu ehitada ning anda
vajadusel täpsustavad parameetrid.

2. OLEMASOLEV OLUKORD
2.1. Planeeritava ala asukoht
Rähni tn 13 kinnistu asub eeslinna asumis Riia maanteest mere pool Rähni ja Kooli tänava nurgal.
Riia eeslinn või eeslinn on üks Pärnu vanimaid eeslinnu, mille miljöös omab olulisimat rolli
ajalooliselt väljakujunenud ja stiililt mitmekesine 19.saj. lõpust/20.saj.algusest pärinev
puithoonestus.

Joonis 1 Rähni tn 13 kinnistu asukoht

Hooned
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Ehitisealune pind (m²)

Korruste arv

Esmane kasutus

Aadress

Ehitise nimetus

Ehitisregistri kood

Nr.

Rähni tn 13 kinnistul asuvad Ehitisregistri andmetel järgnevad hooned kogupinnaga 315 m²:
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1
2
3
4
5

103033265
103033255
103033260
103033267
103033258

Kuur
6-krt.elamu
Kuur
Kuur
Elamu

Pärnu linn, Rähni tn 13
Pärnu linn, Rähni tn 13
Pärnu linn, Rähni tn 13
Pärnu linn, Rähni tn 13
Pärnu linn, Rähni tn 13/1

1
2
1
1
1
Kokku

23
193
42
19
38
315

Joonis 2 Vaade Rähni tn 13 kinnistule

Olemasolevad hooned on amortiseerunud. Olemasolev tühi hoone on üldiselt korrastatud
piirkonnale turvarisk nii tulekahju kui ka asotsiaalse kontingendi poolest.
2.2. Planeeringuala ja kontaktvööndi iseloomustus ning mõjutegurid
Rähni tn 13 kinnistu paikneb miljööväärtuslikul hoonestusalal. Miljööväärtuslikuks on hinnatud
elamupiirkonnad Riia maanteest mere ja jõe poole jäävates elamupiirkondades.
Hoonetus ajalooliste tänavate ääres on valdavalt perimetraalne ehk hooned paiknevad
fassaadidega kinnistu piiril. Eeslinna hoonete struktuuri vaadates on perimetraalne hoonestus
eriti tihe Riia maantee ja Karja tänava ääres, mis on piirkonda läbivad olulised peatänavad. Mujal
on hoonete vahel suuremad vahed, mis loob tänavamiljöö, kus hoonete vahel mängivad rolli ka
aiad ja haljasalad.
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Joonis 3 Fragment eeslinna hoonestusstruktuurist A. H. Tammsaare puiestee ja Riia mnt vahelisel alal

Piirkonna olulisemate merega paralleelsete tänavate (Karja tänav, Riia maantee) ääres on
tihedam hoonestus. Riia maantee hoonestus teeb Rähni tänava kohal olulise muutuse. Rähni
tänavast kesklinna suunal on Riia maantee oluliselt kitsam ning majad on valdavalt vahetult
tänava ääres, kuid Riia suunal avardub ruum oluliselt, tee muutub neljarealiseks, on ääristatud
alleedega ning hoonete ja tee vahel on lai ala kõnnitee jaoks.

Joonis 4 Riia maantee vaade Rähni tänava juurest kesklinna poole
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Joonis 5 Riia maantee vaade Rähni tänava juurest Riia poole

Kvartali sisemuses on Rähni tänavast Riia suunas tunda samuti teatavat muutust, sest märksa
rohkem leidub ühekorruselisi viilkatusega maju ja vähem on kahe täiskorrusega ajaloolisi maju.
Kõrvaltänavad
Kõrvaltänavatel paikneb hoonestus võrreldes peatänavatega märksa hõredamalt. Riia
maanteega risti olevatel kitsastel kõrvaltänavatel on tunda Riia maantee lähedust, kus
kõrvaltänavate Riia maantee poolsesse ossa jääb kõrgem hoonestus. Lisaks Rähnile on oluline
samaväärse hoonestusega kõrvaltänav Liiva. Tulenevalt erinevast tänavaruumi laiusest, kuid
hoonestuse sarnasest mastaabist, on kõrvaltänavatel oluliselt teine ruum kui peatänava ääres.

Joonis 6 Rähni tänav - vaade Riia maantee poolt Kooli tänava suunas

Piirkonna hoonestus koosneb peamiselt viilkatusega ajaloolistest eeslinnahoonetest.
Maksimaalse kõrguse hoonemaht on 2 täiskorrust + katus (katusekorrus) ning miinimummaht
on üks täiskorrus + katusekorrus. Nimetatud mahtudega hooneid erinevate katusekallete ja
arhitektuursete lahendustega leidub peaaegu kõigil tänavatel, vaid osakaalud on erinevad. Riia
maantee ääres on rohkem kahe täiskorrusega hooneid ja kõrvaltänavate ääres on rohkem ühe
täiskorruse ja katusekorrusega hooneid.
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Kooli tänav
Kooli tänava hoonestus on väga mitmepalgeline. Tänav moodustab teatava konglomeraadi
erineva ajastu ja stiiliga hoonetest ning kokkuvõttes läbilõike eesti viimase saja aasta
arhitektuuriajaloost. Tänava kesklinna pool võib leida postmodernistliku laadiga hoone, millele
järgneb 4-korruseline hruštšovka. Samas leiab suurepärase näide puitfunktsionalismist, mille
kõrval asub pikk XIX sajandist pärinev suhteliselt hästi hoitud hoone. Edasi leiab taas
funktsionalismi näite, XIX saj keskelt pärineva Possieti maja, mille kõrval asub hiljuti valminud
Pernova hariduskeskuse tehnikamaja. Seejärel hilisemat nõukogudeaegset ja stalinistlikku
arhitektuuri, mille vastas Olev Siinmaa projekteeritud koolimaja (Pärnu Ühisgümnaasium).
Järgnevad suhteliselt hõredalt paiknevad puidust eeslinnamajad, mille vahelt võib leida ühe 2korruselise hruštšovka. Tänav (Kooli tänava kesklinna poolne lõik) lõppeb peale Liiva tänavat
nõukogude aegsete 3-korruseliste kortermajadega.
Kooli tänava merepoolsel küljel paiknevad puidust eeslinnamajad on valdavalt kahekorruselised
ja viilkatusega välja arvatud Kooli tn 21 (Kooli ja Rähni tn nurgal asuv maja) ning Rähni tänavast
Raeküla poole jäävad majad. Siiski leidub ka Rähni ja Liiva tänava vahelisel lõigul mõni kahe
täiskorrusega viilkatusega hoone (Kooli tn 12b, Kooli tn 23a).

Joonis 7 Kooli tänava vaade Kooli tn 19 (paremal) ja Kooli 10 (vasakul) kohalt Rähni tänava suunas

Lisaks viilkatusele leidub Kooli tänava äärsetel hoonetel ka mansardkatust. Suur-Posti 3 ja Kooli
tn 11 hooned on ajalooliselt mansardkatusega.
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Joonis 8 Kooli tn 11 ja Suur-Posti 3mansardkatusega hooned

Olgugi, et üldpildis on hoonestus Kooli tänaval väga mitmepalgeline, on üksikute eranditega
(nõukogude aegsed 4-5-korruselised kortermajad, hariduskeskus, koolimaja) olemasolevate
hoonete mahud piirkonna üldise mastaabiga arvestavad ning kujundavad ka üldise miljöötunde.
Kokkuvõtvalt - oluline erinevus kõrvaltänavatega on Kooli tänaval esinevad märkimisväärselt
suuremad hoonemahud (2 korrust + katus ja ka enam).
2.3. Planeeringulised tingimused
Rähni tn 13 kinnistul puudub varem kehtestatud detailplaneering, mistõttu on
planeeringutingimuste seadjaks üldplaneering.
Kehtiv 2001.a kehtestatud üldplaneering määrab maakasutuse juhfunktsiooniks
väikeelamumaa, mis lubab alale ehitada kuni kahekorruselisi korterelamuid. Antud tingimus on
oma olemuselt vastuoluline, sest nt ajalooliste kahe täiskorrusega hoonete katusealuse välja
ehitamiseks peaks koostama üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, kuigi linnaruumilist
muutust sisuliselt ei toimu. Samuti ei sea kehtiv üldplaneering täpsustavaid arhitektuurseid
tingimusi ja seda ka miljööaladel.
Eelnev on ka üks põhjus, miks on koostama hakatud uut üldplaneeringut ja olgugi, et tegemist
ei ole veel kehtiva dokumendiga, on koostatavas üldplaneeringus antud märksa selgemad
tingimused, mida on siinkohal kohane arvesse võtta.
Koostatava üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks planeeritud väikeelamute maaala, mis on üldplaneeringus mõnevõrra laiema sisuga. Katusekorruste väljaehitamine on lubatud
ja erandina on lubatud ka uute 3-korruseliste väikeste korterelamute ehitamine (seletuskiri lk
49).
Täpsemad tingimused on seatud miljööala regulatsioonidega:
6.2.3 Eeslinna miljööala
PLANEERIMINE JA UUTE HOONETE EHITAMINE (lk 94)
1. Vt. planeerimise üldtingimused.
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2. Karja tn kui traditsioonilise äritänava hoonete 1. korrustele on soovitav planeerida
äripindu, sissepääsuga tänavalt.
3. Põhihoonestuse maksimaalne kõrgus: 2 maapealset korrust (1 põhikorrus +
katusekorrus või 2 põhikorrust + madalakaldeline katus). Erandina on kõrgem hoonestus
(2 põhikorrust + katusekorrus) lubatud Kooli tn ääres.
4. Põhihoonete katusekalded: 35-48° (1 põhikorrus + katusekorrus), 15-30° (2 põhikorrust
+ katusekorrus).
5. Minimaalne krundi suurus 800 m².
6. Põhihoone katusetüüp: viil-, kelp- või poolkelpkatus.
7. Katusekattematerjal: valtsplekk, sindel või katusekivi.
8. Fassaadi välisviimistlusmaterjal: puitlaudis
Planeerimise üldtingimustest võib välja tuua, et uue hoone kõrguse planeerimisel on aluseks
lähipiirkonna miljööd kujundavate hoonete keskmine kõrgus. Maa-aluse korruse kavandamisel
tuleb lähtuda piirkonnale iseloomulikust soklijoone kõrgusest. Sobiva mahu hindamiseks on
vajalik koostada eskiisjoonis tänavavaates. Võimalikud lubatavad erandid (kõrgemad mahud) on
välja toodud iga miljööväärtusliku hoonestusala peatükis (lk 89).
Rähni tn 13 kinnistu
Rähni tn 13 kinnistu on 1262 m2 suur, kinnistul paikneb põhihoonena kahekorruseline
katusekorrusega ajalooline hoone koos kõrvalhoonetega. Tänava ääres asuv eluhoone on
põlemiskahjustustega ja hoone seisund on tõenäoliselt suhteliselt halb, sest hoone on juba
aastaid sellisena seisnud. Vundament on maakivist ja näib korralik. Lisaks on krundil ka
kõrvalhooned ja teine elamu.

3. Eesmärk, seisukohad
Detailplaneeringu lahenduse esmane eesmärk peaks olema miljöösse mahuliselt sobiva
hoonemahu ning selle paigutuse leidmine.
Säästliku sotsiaalmajandusliku ja ruumilise planeerimise seisukohalt on oluline, et
piirkondadesse mis asuvad linnakeskusele lähedal ning kus on juba olemasolev ja toimiv taristu,
asuks elama rohkem inimesi. See on vajalik selleks, et toetada linnakeskust, töökohti ja
teenuseid. Eeslinna näol on tegemist alaga, mis on kõige otsesemalt kesklinnaga seotud.
Seetõttu on uute hoonete puhul põhjendatud ajaloolistest hoonetest suurema ehitusaluse
pinnaga hoone lubamine. Olemasoleva keskkonna tihendamine on linnaehituslik praktika, mis
on vähemalt Põhja-Euroopas laiemalt levimas. Loomulikult saab see toimuda olemasolevat
miljööd arvestades.
Piirkond on suhteliselt lähedal kesklinnale ja Riia maanteele ja samuti leidub läheduses mitmeid
kahe täiskorruse ja katusekorrusega hooneid, mis paiknevad kõrvuti madalamate hoonetega.
Kooli tänav on ääristatud suhteliselt suurte mahtudega. Tänavaruumi mastaapi kujundavad
laiemalt siiski ka suuremad hooned, mis otseselt miljööväärtuse loomises ei osale (Kooli tn 13
koolimaja, Kooli tn 5 kortermaja, Kooli tn 6b hariduskeskus). Seetõttu ei ole linnaehituslikult
kaalukat põhjust, miks uus hoone ei võiks olla kahe täiskorruse ja katusekorrusega. Kuna
piirkonnas on erineva katusekuju ja -kaldega hooneid, siis kahe täiskorrusega hoonel on miljöö
vaatepunktist otstarbekas järgida üldist räästajoone kõrgust, mis on ca 6,5 – 7,5 m maapinnast.
See on reaalne suurus, mis mõjutab kõige otsesemalt tänavaruumi loomises.
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Rähni tn 13 kinnistul asuva hoone parameetrite aluseks on otstarbekas võtta sarnased ajaloolised hooned, mis on suhteliselt sarnase arhitektuuriga.

Joonis 9 Olemasolevate ajalooliste hoonete lõiked koos harja- ja räästakõrgustega ja katuse kalletega
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Kooli tn 19 kinnistul asuv hoone on teistest mõnevõrra kõrgem, kuid Liiva tn 12 ja Rähni 11
hooned on suhteliselt sarnaste kõrgustega.
Uus hoone on võimalik paigutada nii, et moodustub nurgalahendus, milliseid tänavanurkadel
tihti leidub ja kus ajalooliselt asusid poed ja ärid.
Hoonestus on paigutusega saab rõhutada Rähni tänava tihedust ja teatavat koridorilikkust
(kitsas tänavaruum kõrgemate majade vahel) ja võimaldab Kooli tänava poole jätta rohkem
ruumi ning vaate tänavalt haljastatud õuealale.
Kavandatav Rähni tn 13 hoone võib olla ka Rähni tänava ääres olla olemasolevast mõnevõrra
pikem nii, et Rähni tn 11 hoone ja planeeritava hoone vahele jääb 8 meetrine vahe (hetkel on
hoonete vahe ca 12 m).

Joonis 10 Hoonestusstruktuur uute võimalike hoonemahtudega Rähni 13 ja Kooli 12 kinnistul
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Joonis 11 Rähni tn 13 krundi hoone võimalik paigutus

3.1. Kokkuvõte
Rähni tn kinnistu arendaja soov on ehitada kinnistule 3-korruseline mansardkorrusega
kortermaja. Piirkonnas (Rähni ja Kooli tänaval) on mitmeid kahe täiskorruse ja katusekorrusega
hooneid, mis asuvad kõrvuti madalamate ühe täiskorruse ja katusekorrusega hoonetega.
Erinevatel aegadel ehitatud hooned loovad Kooli tänavale suhteliselt „tükilise“ miljöö, mis
tähendab seda, et ajalooliste puidust eeslinnamajade vahel on vägagi erineva mastaabiga
hooneid (ka miljööväärtusega). Mastaapide mitmekesisus on antud piirkonnas osaks miljööst.
Antud eeslinna piirkond on määratud kehtiva üldplaneeringuga miljööväärtuslikuks alaks ning
koostatava üldplaneeringuga ei ole kavas seda muuta. Koostatav üldplaneering seab
konkreetsed tingimused miljööalal uute hoonete püstitamiseks ning neid tingimusi on kavas
hoone arhitektuuris järgida.
Et ühildada maaomaniku soovid miljööväärtuse säilimisega, on käesolevas analüüsis jõutud
järeldusele, et oluline on tagada räästajoone kõrgus kahe täisekorrusega hoonete tüüpilisel
kõrgusel, mis on kuni 7,5 m maapinnast. Enam-vähem ühtse räästajoone järgimine annab
võimaluse „tükilisust“ vähendada ning luua ühtlasemat ja terviklikumat tänavaruumi.
Kuna piirkonnas leidub ajaloolisi mansardkorrusega hooneid, siis võib kavandatav hoone olla ka
mansardkorrusega, mis annab võimaluse katuse alla sobilike elamispindade projekteerimiseks.
Tulenevalt analüüsist on Rähni tn kinnistule on võimalik ehitada järgnevate tingimuste kohaselt:
Hoone



paiknemine Rähni ja Kooli tn nurgal, fassaad krundi piiril
kõrgus maks 11-12 m (Ettepanek on võimaldada kinnistule ca 1-2 m kõrgem
harjakõrgus, et võimaldada katusekorrusele parema lahendusega kortereid ning
kõrgem 1. korrus.)
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räästa kõrgus kuni 7,5 m maapinnast (Kuna räästakõrgus on arvestatud sarnane
naaberhoonestusega, siis on hoone ruumiline mõju tänavaruumis sarnane teistele
kahe täiskorrusega hoonetele.)
ehitisealune pind ca ~500 m² (40%)
mansardkatus
harjajoon paralleelselt Rähni ja Kooli tänavaga
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Joonis 12 Rähni tänava vaade koos võimaliku uue hoonemahuga (mansardkatus)

Joonis 13 Kooli tänava vaade Rähni tn ja Siinmaa pargi vahelisel alal koos võimalike uute hoonemahtudega
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